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Найвищі рівні захворюваності за підсумками 2014 р. були зареєстровані в Івано-

Франківській, Львівській, Вінницькій та Рівненській областях при середньому показнику по 

Україні 68,6 тис. на 100 тис. населення. Найменші рівні захворюваності відмічались у 

Сумській та Житомирській областях. 

Основу захворюваності традиційно формували хвороби системи органів дихання 

(42,2%), хвороби системи кровообігу (7,4%), травми та отруєння (6,9%), хвороби 

сечостатевої системи (6,6%), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (5,9%). 

 

 

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗА 2010 – 2015 рр.. 

Саєнко О.С., Токар В.С. 

Науковий керівник – к.мед.н. Васильєв Ю.К. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Суттєве значення для оцінки здоров’я населення має природний рух населення - зміна 

його чисельності внаслідок взаємодії демографічних явищ: народжуваності та смертності.  

Мета: Проаналізувати рівні загальної народжуваності, смертності та природного приросту 

(спаду) населення в Сумський області за 2010-2015 рр.. 

Матеріали та методи: дослідити та спрогнозувати рівні загальної народжуваності, 

смертності та природного приросту (спаду) населення в Сумський області, за даними 

інформації Головного управління статистики (http://sumy.ukrstat.gov.ua/), використовуючи 

динамічний аналіз та прогнозування.  

Результати дослідження: Загальний показник народжуваності в 2010 р. склав 8,9 
0
/00 

(10360); 2011 р. – 9,1 
0
/00 (10473); 2012 р. – 9,7 

0
/00 (11093); 2013 р. – 9,2 

0
/00  (10411); 2014 р. – 

9,2 
0
/00 (10344); 2015 р. – 8,8 

0
/00 (9795). Загальний показник смертності в 2010 р. був 17,3 

0
/00 

(20146); 2011 р. – 16,3 
0
/00 (18833); 2012 р. – 16,6 

0
/00 (19002); 2013 р. – 16,9 

0
/00  (19219); 

2014 р. – 17,2 
0
/00 (19452); 2015 р. – 17,0 

0
/00 (19013). Природний спад населення в 2010 р. 

склав -8,4 
0
/00 (-9789); 2011 р. – -7,2 

0
/00 (-8360); 2012 р. – -6,9 

0
/00 (-7909); 2013 р. – -7,7 

0
/00  (-

8808); 2014 р. – -8,0 
0
/00 (-9108); 2015 р. – -8,2 

0
/00 (-9218). 

Висновок: При вирівнюванні динамічного ряду по параболі першого порядку виявили 

чітку тенденцію до зниження показників народжуваності протягом 2010-2015 рр.,  

збільшення показників загальної смертності населення, та зростання показників природного 

спаду. Прогнозований рівень: народжуваність населення: 2016 р. – 9,08 
0
/00, 2017 р. – 9,06

 0
/00, 

смертності:  2016 р. – 17,0
 0

/00, 2017 р. – 17,02
 0
/00. 

 

 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ ОСІБ ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ 

А/H1N1 

Сірих І.В., Любчак В.В. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

За останній час вірус А/H1N1 набув розповсюдження серед етіологічних чинників 

гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). У ряді країн вірус А/H1N1 виявляється в 

70% зразків біоматеріалу хворих на ГРВІ. Під час аналізу даних по Україні схожої епідемії 

2009 із матеріалами 2015-2016 рр. виявлений однаковий етіологічний агент ГРВІ – вірус 

грипу А/H1N1. В Україні на початок 2016 р. грипом заразилися 20% населення із летальним 

наслідком зафіксовано в межах 4,7% від загальної кількості інфікованих. 

В 2009 року ВООЗ оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози 

пандемії у зв'язку зі стрімким поширенням грипу A/H1N1 у світі. Ці дані дають підставу на 

те, щоб розглядати дану ситуацію як підвищену небезпеку для здоров'я та життя населення в 

2015-2016рр. 

Метою роботи стало вивчення частоти захворюваності на вірус A/H1N1 та кількість 

летальних випадків зафіксованих в місті Суми і Сумській області станом на 2009 та 2015-

http://sumy.ukrstat.gov.ua/
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2016рр. та визначення оптимальних шляхів профілактики населення. Для підтвердження 

генотипу вірусу була використана полімеразно-ланцюгова реакція. Було опрацьовано архіви 

статистичних даних кафедри патоморфології СумДУ. 

Під час піку захворюваності у 2009 році кількість померлих від захворювання на грип 

в Україні сягнула 414 осіб. У Сумській області зареєстровано 11 випадків смертей хворих на 

дану патологію. Станом на перший квартал 2016 року ці показники становили 120 осіб по 

Україні та 6 померлих по Сумській області. 

Статичний аналіз епідеміологічної ситуації 2009 та першого кварталу 2016 рр. 

показав, що існує суттєве зниження рівня захворюваності на грип A/H1N1 на 29%. На нашу 

думку такі показники захворюваності на грип повинні спонукати лікарів сімейної практики 

до активної роз’яснювальної роботи щодо неспецифічної профілактики та методів активної 

імунопрофілактики. 

 

 

СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

Слободенюк В.Б., Музика І.В. 

Науковий керівник – к.м.н., ас. Н.М. Скалецька 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Кафедра загальної гігієни з екологією 

 Мета. Оцінка стану поверхневий вод Львівської області та основних причин, що 

призводять до їх забруднення, а також їх вплив на здоров’я населення. 

 Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети проведено аналітичну обробку 

матеріалів Департаменту екології та природних ресурсів Львівської області державної 

адміністрації. 

 Результати. Поверхневі води сьогодні продовжують належати до найбільш 

забруднених природних ресурсів. До основних причин, що призводять до забруднення 

поверхневих вод на території Львівської області, належать: скиди стічних вод з населених 

пунктів і окремих підприємств у поверхневі водойми без належної очистки, самовільний 

скид у водойми неочищених стоків, транзит нафти та нафтопродуктів транснаціональними 

продуктопроводами та нафтопроводами, відсутність навколо водних об'єктів водоохоронних 

зон та прибережно-захисних смуг, випадки відключення енергоживлення на очисних 

спорудах області. Більшість водопровідно-каналізаційних господарств області знаходяться в 

незадовільному технічному стані, який щодня погіршується, частина з них в аварійному 

стані. Існуючий стан об’єктів водовідведення призводить до погіршення якості очистки 

стічних вод та постійного зростання обсягу скиду не доочищених стічних вод у водоймища. 

Негативний вплив забруднених поверхневих вод на здоров’я людей проявляється в 

основному  через їжу, пиття, вмивання, купання у забруднених водоймах. Зокрема, вживання 

такої води  призводить до  багатьох інфекційних хвороб, а саме вірусного  гепатиту А, 

черевного тифу та захворювань органів травлення, серцево-судинної, ендокринної 

системи,  сприяє появі алергічних реакцій. 

 Висновки. Оцінка поверхневих вод Львівщини та основних причин їх забруднення 

показала  необхідність забезпечення охорони і раціонального утримання та експлуатації 

об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що може значно зменшити негативний 

вплив поверхневих вод на здоров’я населення Львівської області. 

 

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДОНОРСЬКОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

Слободян Г.Р., Дорошецька Є.В., Любчак В.В. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Донорська служба має стародавню історію. Метод кровопускання застосовувався в 

скіфів при багатьох захворюваннях. Відомо, що люди для омолодження брали кров 


